Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie
zasad i trybu zapobiegania zakażeniu
i rozprzestrzenianiu się choroby
w Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni

Podstawa prawna:
Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
września 2020r.

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu
się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia
w placówce.
I.

Organizacja zajęć w szkole

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz
uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących
zachowania w przestrzeni publicznej.

 Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni
wspólnej szkoły (przedsionek szkoły), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.
stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe
lub dezynfekcja rąk).



Komunikacja szkoły z rodzicami/ opiekunami ucznia możliwa jest
poprzez kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać

na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel,
należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 43),
zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie
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powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze
szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 Każda klasa będzie przyporządkowana do wyznaczonej sali lekcyjnej.

Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z dana klasą
odbywają się w jednej sali (z wyjątkiem informatyki i wychowania
fizycznego).

 W celu ograniczenia stykania się ze sobą poszczególnych grup uczniów,
przerwy międzylekcyjne uczniowie kl. IV-VIII spędzają w wyznaczonych
piętrach lub na boisku szkolnym w określonym sektorze.

 Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów

w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45
min. Przerwa odbywa się w momencie, gdy uczniowie klas IV-VIII nie
przebywają na holu / boisku.

 Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do

szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 Pracownicy szkoły stosują osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych
(korytarze, pokój nauczycielski, łazienki).

 Uczniowie klas 4-8 stosują osłony

nosa i ust (maseczki, przyłbice)
w takich miejscach jak korytarze, łazienki, szatnia.

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej
szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi
między sobą.

 Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na
godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na
świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych
przedmiotów.

 Pomieszczenia w szatni będą przydzielone na przemian w systemie klasy
I-III, klasy IV-VIII. Klasy I-III zaczynają lekcje od godziny 8.55, a klasy
IV-VIII od godziny 8.00. Przy wejściu do szatni umieszczony jest środek
do dezynfekcji rąk.

 Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby
w innych salach dydaktycznych (zał. nr 2 Procedury świetlicy).

 Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek
szkolnych.

 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
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 Plan zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole jest ułożony na
zasadach nie mieszania się uczniów z poszczególnych klas.

 Szkoła będzie współpracowała z pielęgniarka szkolną uwzględniając
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 W szkole na czas epidemii obowiązują procedury: sekretariatu zał. nr 1,

świetlicy szkolnej zał. nr 2, biblioteki szkolnej zał. nr 3, stołówki szkolnej
zał. nr 4, sali gimnastycznej zał. nr 5.
II.

Higiena,
czyszczenie
i powierzchni

i

dezynfekcja

pomieszczeń

 Przy wejściu głównym do szkoły są umieszczone numery telefonów do

właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 Przed wejściem do budynku szkoły każdy wchodzący ma obowiązek

skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z zamieszczoną
informacją o sposobie jego użycia .

 Wszystkie

osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są do
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, ponadto
obowiązkowo muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie przekraczania
obowiązujących stref przebywania.

 Wszyscy przebywający w szkole regularnie myją ręce wodą z mydłem,

nauczyciele zobowiązani są do dopilnowania, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

 W szkole przeprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych,

ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć,
pomieszczeń
sanitarnohigienicznych,
ciągów
komunikacyjnych,
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania
posiłków, klawiatur, włączników.

 Pracownicy szkoły przeprowadzający dezynfekcję, ściśle przestrzegają

zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do
dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do
dezynfekcji.

 Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni

w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki,
osłonę na usta i nos.
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 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są

plakaty
z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do
dezynfekcji rąk – instrukcje.

 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję urządzeń sanitarno-higienicznych,
w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

III. Gastronomia

 Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia

i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok
warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi
się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się zasady
szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Należy
zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy wynoszącą min. 1,5
m, a jeśli to niemożliwe – zapewnić środki ochrony osobistej. Szczególną
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy,
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz
sztućców, a także higieny osobistej.

 Korzystanie z posiłków będzie odbywało się w miejscach do tego

przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki będą
wydawane zmianowo, z zachowaniem zasady, że uczniowie spożywają
je przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Należy czyścić blaty
stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

 Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych
z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
IV.

Postępowanie
w
przypadku
u pracowników szkoły

podejrzenia

zakażenia

 Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.

 Miejscem, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zaobserwowania objawów chorobowych będzie sala 43.

 Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów

choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać
teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.

 W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących

objawów

sugerujących

zakażenie

koronawirusem
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pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy przez dyrektora
szkoły lub innego pracownika szkoły.

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez inspektorat sanitarny.

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego *.

*Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym
czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych
Głównego
Inspektora
Sanitarnego
dostępnych
na
stronie
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz
https://gis.gov.pl/
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


W szkole przygotowane są i umieszczone we widocznych miejscach
(łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym do stacji sanitarnoepidemiologicznej, służb medycznych.



Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady



Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad:
https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
W przypadku wprowadzenia żółtej lub czerwonej strefy na terenie
powiatu Gdynia wprowadza się dodatkowe zasady bezpieczeństwa:
 obowiązek mierzenia temperatury pracownikom wchodzącym do
budynku placówki, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza
38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać
z teleporady medycznej,
 Obowiązek stosowania przez uczniów klas 1-3 osłony nosa i ust
(maseczki, przyłbice) w takich miejscach jak korytarze, łazienki,
szatnia,
 w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu
(zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej)
i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas.

Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania.
Informujemy, że procedura może ulec zmianie w przypadku pojawienia się nowych
wytycznych MEN, GIS, organu prowadzącego.
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